
– Būdams Pasaules Enerģijas padomes (PEP) Latvijas 
Nacionālās komitejas prezidents, jūs sakāt, ka latviešu 
tautasdziesmas izgaismojas tas, ko mūsdienās saucam par 
"pasaules enerģijas trilemmu" jeb enerģētikas problēmas 
risinājumu trīs dimensiju – enerģētiskās drošības, vides 
ilgtspējas un energoresursu līdztiesības jeb pieejamības 
iedzīvotājiem – kopsaistē. PEP uzsver, ka ir ļoti svarīgi 
enerģijas jautājumus pārvaldīt tā, lai visi trīs aspekti būtu 
sabalansēti – tas jāņem vērā arī politikas veidotājiem. Kā 
šī enerģijas trilemma izskatās Latvijā? Vai visi aspekti ir 
savstarpējā harmonijā?

Vispirms, īsumā, paskaidrošu kas ir Pasaules Enerģijas 
padome (PEP) (angļu val. World Energy Council)1. Šās starp-
tautiskās organizācijas devīze ir "Veicināt ilgtspējīgu enerģi-
jas apgādi un izmantošanu visu cilvēku labā" (To promote the 
sustainable supply and use of energy for the greatest benefit of 
all people). Latvijas Nacionālā komiteja (LNK) ir viena no 

Latvijas enerģijas trilemma  
Krišjāņa Barona 185. dzimšanas dienā

Arājiņš arklu taisa…

Pateicoties Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Goda locekļa profesora Nameja Zeltiņa aktīvajai līdzdalībai, 
konsultatīvajam un informatīvajam atbalstam, žurnāls "Enerģija un Pasaule" ir spējis nostiprināt vadošās pozīcijas 
Latvijas populārzinātnisko, enerģētikas jautājumiem veltīto izdevumu nišā. Profesors aizvien ir veicinājis žurnāla 
lasītāju interesi arī par humanitāro un sociālo zinātņu atklājumiem, garīgās enerģijas jautājumiem un kultūras 
mantojumu tā dinamiskā attīstībā. Šajā sarunā profesors Namejs Zeltiņš vēlas, kā pats saka, atdot parādu 
Barontēvam – svinot Krišjāņa Barona 185. dzimšanas dienu 31. oktobrī, pievērsties enerģijas, latviešu tautasdziesmu 
un mūsdienu situācijas saistībai. 

1 https://www.worldenergy.org/
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Arājiņš arklu taisa…
Pasaules Enerģijas padomes dibinātājām, tādēļ atļaušos citēt 
daudzskaitļa pirmajā personā: "Mēs definējam, iespējojam un 
paātrinām veiksmīgas enerģētikas pārejas, saglabājot tehnolo-
ģiju un resursu ziņā neitrālu perspektīvu un plaši izmantojot 
elastīgus līderības rīkus, interaktīvus pasākumus un dinamiskas 
platformas, lai sasniegtu stratēģiskos globālos mērķus. PEP spē-
ku rada tās vairāk nekā 3000 dalībnieku tīkls ap 90 valstīs. PEP 
globālais enerģētikas tīkls ir vienīgā patiesi objektīvā starptautis-
kā enerģētikas organizācija. Mēs esam neatkarīgi un nepolitiski, 
dinamiski strādājam visā enerģētikas nozarē. Esam orientēti uz 
dalībniekiem, orientēti uz ieinteresētajām personām un strādā-
jam enerģētikas kopienās un to atbalstām neatkarīgi no valsts, 
nozares segmenta, reģiona, resursa vai tehnoloģijas. Kopš 1923. 
gada esam iesaistījuši organizācijas darbā nozares līderus no vi-
sas pasaules, lai risinātu visas enerģētikas sistēmas problēmas."

Tieši šajā – 1923. gadā mūžībā aizgāja Krišjānis Barons. Viņa 
dzimtas kokā ir ap piecsimt zaru – Latvijas garīgās enerģijas un 
tautsaimniecības attīstības nodrošinātāju! Man ir tas gods būt 
pazīstamam ar Krišjāņa Barona mazmazdēlu – Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavalieri Pauli Baronu, kura vectēvs profesors Kār-
lis Barons lika pamatus Latvijas medicīnai un tēvs inženieris 
Paulis Barons vadīja Ford-Vairogs automobiļu ražošanu Latvi-
jā. Inženierzinātņu doktors Paulis Barons, būdams RTU Me-
hānikas katedras vadītājs, 1988. gada 11. novembrī Rīgas pils 
Svētā Gara tornī pacēla kopā ar Ēriku Vondu pašu izgatavoto 
Latvijas karogu! Kopš 1991. gada viņš aktīvi darbojies Pasaules 
Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas atjaunošanā 
un darbības plānošanā! Un dara to līdz pat šim brīdim – šī gada 
30. septembrī mēs apspriedām tālāko sadarbību.

– Rakstā "Kas liek enerģētikas līderiem naktī palikt no-
modā?"2 Jūs uz šo jautājumu atbildat, ka enerģētiku pa-
saules politiskās darba kārtības priekšplānā izvirza lielā 
nenoteiktība. Par spīti sekmīgajam darbam pie energoefek-
tivitātes uzlabošanas, aprēķini rāda, ka līdz 2050.  gadam 
globālais pieprasījums pēc enerģijas dubultosies. Tāpēc 
lēmumu pieņēmēji saskaras ar daudzām izvēlēm, izaicinā-
jumiem un neatliekamiem pasākumiem, no kuriem dažus 
var atrisināt ar tirgus līdzekļiem, bet citi pieprasa sabied-
risko sistēmu koordināciju. Tāpēc tiek novērtēta arī stei-
dzami risināmo uzdevumu skaidrības un nenoteiktības 
pakāpe katrā valstī. 

2019. gada monitoringā redzams, ka Latvijā steidzami risi-
nāmie un pietiekami skaidri apzinātie jautājumi ir energoefek-
tivitāte, digitalizācija, biodegviela, hidroenerģija un enerģijas 
pieejamība. Taču steidzami risināmās problēmas ar lielu neno-
teiktību un lielu ietekmi ir "kritiskās nenoteiktības", kas visvai-
rāk satrauc enerģētikas nozares vadītājus, jo nav skaidrs rīcības 
ceļš. Katru gadu PEP katrā valstī veic sabiedrības aptauju, kas 
atklāj nenoteiktības rādītāju jeb neskaidros un nepieciešami 
risināmos jautājumus. Latvijas enerģijas trilemmas 2019. gada 
novērtējumā tie ir šādi: ekonomiskā izaugsme, Eiropas Savienī-
bas kohēzija, klimata ietvars, elektrības un patēriņa preču cenas. 

Šogad trilemmas mērījumā esam saglabājuši 22. vietu starp 
128 valstīm.3 

Latvijas gadījumā redzam izteiktu asimetriju minēto trīs di-
mensiju attiecībās. Enerģētiskās drošības indikatorā, ko nosaka 

Šā gada 8. oktobrī LZA ārkārtas pilnsapulcē jaunievēlēto  
LZA prezidentu Ivaru Kalviņu (attēlā pa labi) apsveic  
profesors Namejs Zeltiņš, Kr. Baronam rāmi noraugoties  
no J. Anmaņa gleznotā portreta LZA Senāta zālē. 
Sveicēju pulkam pievienojas arī "Enerģija un Pasaule",  
novēlot jaunajam LZA prezidentam veiksmi un panākumus  
grūtajā Latvijas zinātnes lauka aršanas darbā!
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primāro resursu piegādes daudzveidība, importa atkarība, elek-
troenerģijas ražošanas daudzveidība, enerģijas uzkrāšana, sistē-
mas stabilitāte un atkopšanās spēja, esam piektajā vietā pasaulē, 
jo cītīgi pildām direktīvas par gāzes sadali u.tml. 

Ekoloģijas, vides ilgstpējības vērtējumā esam 31. vietā. 
Taču sociālajā jomā, ko apzīmē ar jēdzienu "enerģētiskā 

līdztiesība" (angļu val. energy equity) un kas ietver nacionālos 
datus par piekļuvi elektrībai, elektroenerģijas cenas, dabas-
gāzes cenas, benzīna un dīzeļdegvielas cenas pieejamību ie-
dzīvotājiem, esam tikai 67. vietā pasaulē. Redzam, ka Latvijas 
rādītāji, salīdzinot ar 2010. gadu, kad sākām veikt šos mērī-
jumus, ir kritušies par sešiem punktiem, jo īpaši elektrības 
cenu rādītājs OIK dēļ un kvalitatīvas enerģijas pieejamības 
iedzīvotājiem rādītājs. 

Enerģijas trilemma tiek skatīta valsts rādītāju kontekstā 
līdztekus ar makroekonomisko stabilitāti, tiesiskumu, ko-
rupcijas uztveri, inovācijas iespējām... Valstī daudzi trilem-
mas rādītāji ir uzlabojušies, bet vislielākais kritums – par  
8,8 punktiem – ir intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā. 

2 Žurnāls "Enerģija un Pasaule" Nr. 3, 2013, 6–8. lpp. 
3 https://www.worldenergy.org/transition-toolkit/world-energy-trilemma-index
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– Intelektuālā īpašuma rādītājs patiesībā aptver plašā-
ku jautājumu loku nekā tikai radošo profesiju pārstāvju 
autortiesību aizsardzība. Tas ir jautājums par šo cilvēku 
darbu redzamību un novērtējumu sabiedrībā, par sa-
biedrības iespējām baudīt intelektuālā darba produktus 
un par sapratni, cik lielu ieguldījumu, mācīšanos un pa-
stāvīgu personas sevis atdevi tie prasa.

Attiecībā uz šo trilemmas rādītāju ir jāteic, ka PEP gal-
venā mītne Londonā mēdz mainīt vērtējuma metodiku, un 
šobrīd, piemēram, vairs nav izmantots mums labvēlīgais rā-
dītājs par tehnisko zinātņu studentu skaitu. 

Var redzēt, ka cilvēkiem, kuri ieņem atbildīgus amatus  
valsts, sabiedrības, pilsētu pārvaldē, nav radošu ideju. Diem-
žēl politiskais process rit kā banālajā anekdotē, kad valsts 
vadītājs mirstot atstāj trīs numurētas vēstules pēctecim, lai 
tad, kad ar valsts vadīšanu iet slikti, nav nekas jādomā, tikai 
jāatver attiecīgā vēstule, kurā būs pateikts, kas jādara. Tā nu 
tiek atvērta pirmā vēstule, un tur rakstīts: "Visu vainu uzvel 
man!" Tik un tā neiet tā, kā gribētos, – jāatver otra vēstule: 

"Dari visu tāpat, kā darīju es!" Vienalga iet slikti, un jāat-
ver trešā vēstule, kur teikts: "Raksti trīs vēstules!" Un tā arī 
mums pēc katrām vēlēšanām no jauna sākas tas pats cikls... 

Vēl nesen Pasaules Enerģijas padomes aptauju metodika 
paredzēja tādu rādītāju kā "talantu trūkums" – tā ir pasaules 
mēroga problēma. Turklāt ir svarīgi prast pareizi novērtēt 
ideju un panākumu nozīmi, nevis pārspīlēt. Kad septiņdes-
mito gadu sākumā sāku strādāt Zinātņu akadēmijas Fizikā-
lās enerģētikas institūtā, viens no maniem pienākumiem 
bija kārtējo perpetuum mobile "izgudrojumu" izskatīšana. Kā 
pirmo nācās izskatīt kāda armijas seržanta vēstuli, kas sākās 
ar uzrunu: "Idioti, jūs meklējat enerģiju, kas ir tepat, zem  
kājām. Pie ugunskura sēžot, esmu ievērojis, ka, metot uguns-
kurā smiltīs, tās sprakšķ." Sak, vajag tikai savākt šo enerģiju! 
"Priekšlikuma" noraidīšana beidzās ar nepatikšanām, jo ie-
saistījās pat armijas ģenerālis, pārmetot, ka "tiek apspiesti jau-
nie ģēniji"...

Pasaulē jau sen ir atzīts, ka viens augstākās klases zināt-
nieks nav aizstājams pat ne ar simtu vidusmēra zinātnieku. 

Jo zinātne nav grāvju rakšana... Taču ir 
nepieciešams kultivēt to simtu, no ku-
riem var izšķilties tas viens – tas ir arī 
jautājums par izglītības sistēmu, par 
studējošā iespējām nopietni pievērsties 
tikai studijām, nevis paralēli kādā darbā 
pelnīt iztiku.

Jautājums par talantu trūkumu ir arī 
jautājums par spēju redzēt, kas cilvē-
kiem ir vajadzīgs, ieņemt atbilstīgu, vēl 
neaizņemtu tirgus nišu, nevis, kā mums 
ir pierasts, – nopirkt, pārdot, apmānīt. 
No fundamentālās zinātnes nevar prasīt 
tūlītēju atdevi, ir vajadzīgi daudzi gadi, 
kamēr idejas tiek izstrādātas. Bet mums 
prasa tūlītēju, patēriņam derīgu rezul-
tātu. 

Kāds no iepriekšējiem ministru pre-
zidentiem sarunā man teica, ka Latvijā 

Šī gada enerģijas trilemmas mērījumu rezultāti dažādās pasaules valstīs

Latvijas enerģijas trilemmas mērījumu rezultāti laikposmā no 2000. līdz 2020. gadam.  
Līknes ilustrē valsts sasniegumus katrā trilemmas dimensijā attiecībā pret pamatatzīmi 100 (2000. gadā)
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zinātne taču nav vajadzīga, "visu var nopirkt" un, ja vajag, izno-
māt ārzemniekus. Taču ārzemēs zinātnieki ir ārkārtīgi labi ap-
maksāti un saņem salīdzinoši milzīgu atalgojumu. Pie mums 
zinātniskie grādi un sasniegumi netiek atbilstīgi novērtēti. Ru-
nājot par zinātnes finansējumu, piebildīšu, ka savā disertācijā 
enerģētikas informācijas sistēmu jomā 1984. gadā esmu citējis 
ASV armijas brigādes ģenerāļa Vašingtona Plata (Washington 
Platt) darbu4 par stratēģiskās izlūkošanas pamatiem – izlūks 
būtībā ir pētnieks, kuram ir jānoskaidro kāds jautājums, ie-
priekš nezinot, kā tas būtu darāms. Grāmatā apskatīti stratē-
ģiskās izlūkošanas informācijas darba pamatprincipi un me-
todes un iespēja šajā darbā izmantot sociālās un dabaszinātņu 
zināšanas un metodiku. Ģenerālis Plats uzskaita vairākus 
priekšnoteikumus, kas ir nepieciešami izlūka, tāpat var teikt – 
pētnieka, zinātnieka, sekmīgai darbībai, un pirmie divi ir šādi: 
neierobežots līdzekļu daudzums un drošība, ka netiksi atrauts 
no sava darba, pirms tas būs pabeigts. Attiecībā uz pašreizējo 
pētnieku situāciju, kā mēdz teikt, tālāk lasīt nav nozīmes... 

– Imants Freibergs saskata paralēles starp Barona dar-
ba metodēm un modernajām informātikas metodēm: 
"Tikai skatoties uz Barontēva Dainu skapi ar divām dur-
vīm, kam katrā pusē pa 35 atvilktnēm, katrā atvilktnē pa 
20 iedalījumiem, katrā iedalījumā ievietojamas līdz 200 
dziesmu zīmītes, neviļus nāk prātā līdzība ar bišu stropu 
un tālāk ar modernu skaitļošanas mašīnu ar savām rež-
ģveidīgajām atmiņu šūniņām, kurās tagad uzglabājam 
elektroniskās Dainas."5 Un tomēr – ne jau skapis ir gal-
venais, bet gan cilvēks Krišjānis Barons, kurš iecerēja un 
īstenoja šo lielo darbu...

Krišjāni Baronu saucam par folkloristu, bet esam aizmir-
suši, ka sākotnēji viņš Tērbatas Universitātē studēja matemā-
tiku un astronomiju. Studenta gados viņš uzrakstīja ģeogrāfi-
jas grāmatu "Mūsu tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi, 

īsumā saņemti. Grāmatiņa priekš skolām un mājām", ko iz-
deva Jelgavā 1859. gadā. Barons norāda, ka latvieši nav nedz 
somugri, kā tas bija bieži lasāms vācu autoru grāmatās, nedz 
slāvi, kā nereti apgalvoja krievu zinātnieki. Barons uzsver, ka 
latviešu, lietuviešu un senprūšu valodas pieder īpašai valodu 
grupai, kas ir tuva tikai Senās Indijas mantojumā atrodama-
jai sanskrita valodai. Politisku iemeslu dēļ Barons bija spiests 
pamest Tērbatu pēdējā studiju gadā, netiekot pie matemātiķa 
grāda. Strādājot "Pēterburgas Avīzēs", Barons sāka publicēt 
populārzinātniskus rakstus, arī savus dzejoļus un atdzejoju-
mus. Vēlāk, strādājot par privātskolotāju Ivana Stankeviča 
ģimenes muižā Voroņežas guberņā, Barons pievērsās tautas-
dziesmu vākšanas un kārtošanas darbam. Sākumā Barons at-
sūtītās tautasdziesmas krāja tukšās papirosu kastītēs, un drīz 
vien tās kļuva nepārskatāmas. Tāpēc viņš izstrādāja rasējumu, 
pēc kura meistari Maskavā, 1880. gadā izgatavoja Dainu ska-
pi. Tā paraugu Barons bija noskatījis Tērbatas Universitātē, 
kur līdzīgā skapī docētājs Aleksandrs fon Šrenks glabāja iežu 
kolekciju. Turklāt Barons kļuva par Maskavas Dabaszinātņu, 
antropoloģijas un etnogrāfijas draugu biedrības etnogrāfijas 
nodaļas līdzstrādnieku un sastādīja bibliogrāfisku rādītāju 
"Apcerējumi par Baltijas pamatiedzīvotājiem" krievu valodā, 
kļūstot par pirmo latviešu bibliogrāfu.

– Jūs tieši arāja darba aprakstā tautasdziesmās saska-
tāt vitālas norādes mūsdienu cilvēkiem Latvijā?

LZA Senāta sēžu zālē (Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, ot-
rajā stāvā) ir garš galds, pie kura tiek veikts nemitīgs darbs 
Latvijas zinātnes, izglītības, kultūras un tautsaimniecības 
plānošanas, veidošanas un izvērtēšanas jomā. Turpat pie 
sienas, mākslinieka Jāņa Anmaņa uzgleznots, stāv Krišjāņa 
Barona portrets. Tam pretī, galda otrā pusē, atrodas grāma-
tu skapis, kurā glabājas LZA Andreja Upīša Valodas un lite-
ratūras institūta 1979. gadā izdotās latviešu tautasdziesmas6.  

4 Strategic Intelligence Production: Basic Principles. By Washington Platt. New York: Frederick A. Praeger. 1957. Pp. xviii, 302.
5 Imants Freibergs. "Pārdomas par Barontēvu un mums", Jaunā Gaita, Nr. 5 (155) (1985): 3–8. lpp., 3.
6 Latviešu tautasdziesmas. Sast. E. Kokare. Rīga, 1979. 1. sējums: Darba dziesmas: Dziesmas un dziedāšana. Druvā, pļavā, maltuvē.

Latvijas rezultāts 2020. gadā enerģētiskās drošības mērījumā Galvenie mērījumi Latvijā 2020. gadā
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Pirmais sējums ietver darba dziesmas un dziedāšanu dru-
vā, pļavā un maltuvē. Sadaļa "Aršana" sākas ar šo tautas- 
dziesmu:7 

Arājiņis arklu taisa,
Nabadziņis kuli lāpa;
Ja Dievs dos arājam,
Būs nabaga kulītē.

Orģinālā gan ir nelielas atšķirības:
Arajiņš arklu taisa,
Nabadziņš kuli lāpa;
Dievs dod maizi arajam,
Būs nabaga kulitē.

Precīza pašreizējā situācija mūsu valstī… atjaunojam ra-
žošanu, transportu un rūpniecību uz parādu rēķina… pa-
augstinām minimālo algu un pabalstus ar Satversmes tiesas 
lēmumu…ja dos Dievs un to atļaus globālā politiskā, finan-
šu, pandēmiskā un ekonomiskā situācija un vēl klimata iz-
maiņas, ja…tad būs ko ielikt kulītē… Mūsu tautasdziesmas 
izgaismo vērtības un attieksmes, kādām jābūt sabiedrībā, 
un, no otras puses, atklāj domāšanas un attieksmes kļūdas, 
kas iespaido visu sabiedrību. Es salīdzināju drukāto 1979. 
gada versiju ar oriģināltekstu no Dainu skapja. Jāteic, ka ir 
atšķirības. Tā, piemēram, šai tautasdziesmā:

Arot, dēli, ecējot,
Aparat vagu galus;
Tā dzīvoja mūs’ tētiņš
Tam bij maizes, Dievs un gan.

Pieminētajā izdevumā pēdējā rindiņa ir izmainīta, it kā 
neviļus izlaižot komatu un ignorējot lielo burtu: "..Tam bij 
maizes dievs un gan", un tad iznāk, ka dainas tikušas sovje-
tizētas, nomainot domu – ne tikai Dievs te rakstīts ar mazo 
burtu, bet izskatās, ka latviešiem būtu bijis kāds īpašs "mai-
zes dievs". Šās tautasdziesmas galvenā vērtību norāde taču 
ir tāda, ka ir "jāapar vagu gali", lai neaugtu nezāles. Plašāk 
sakot, lai būtu labs rezultāts, ir vajadzīgs saprātīgi un kārtīgi 
padarīts darbs. Darba kārtīga un rūpīga darīšana ir tā vēr-
tība, kas mūsu sabiedrībā ir jāizkopj, vispirms jau sākot ar 
likumdevējiem. 

Tautasdziesma piekodina, ka ikvienam ir jārūpējas arī 
par citiem – gan par savu ģimeni, gan līdzcilvēkiem, tātad – 
par kopējo labumu:

Ai, vecais bāleliņ,
Ej pa priekšu druviņā;
Tev sieviņa, tev bērniņi,
Tev maizītes daudz vajag.

Cilvēkiem, kuri smagi strādā, arī skolotājiem, mediķiem, 
tiek aizvien piedāvāti tikai solījumi, solījumi, solījumi:

Velci, velci, kumeliņi,
Celmainā tīrumā;
Ruden Tev pārvedīšu
Zvārgulīšu iemauktiņus.

Krišjānis Barons (1835–1923) atzīts par visu laiku  
ievērojamāko Latvijas personību.*
Dēvēts arī par Dainu Tēvu, viņš savu mūžu ir veltījis folklorista darbībai, 
kārtojot tautasdziesmu tekstus un rediģējot izdevumu"Latvju dainas",  
kas laikposmā no 1894. līdz 1915. gadam izdots sešos sējumos  
(astoņās grāmatās). 
Kr. Barons izveidoja tekstu kārtojuma sistēmu, par pamatformu izvēloties 
četrrindi. Lai atvieglotu darbu, 1880. gadā Maskavā pēc viņa rasējuma 
tika izgatavots Dainu skapis – 160 cm augsts, 66 cm plats un 42 cm 
dziļš. Tas ir sadalīts divās daļās, katrā no tām ir 35 atvilktnes ar 20 
iedaļām. Vienā iedaļā glabājas ap 150–200 tautasdziesmu lapiņu. Skapja 
apakšdaļā ir trīs lielākas atvilktnes, kurās atrodas vēstules un Kr. Barona 
nepabeigtais projekts – vārdu rādītājs. Kopumā Dainu skapī ir 268 815 
lapiņas, uz katras no tām ir 4–8 tautasdziesmu rindas vai citi teksti, 
piemēram, mīklas un sakāmvārdi.
Kopš 2014. gada 29. augusta Dainu skapi var apskatīt Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas piektajā stāvā. Dainu skapim ir arī kopijas – Kr. Barona 
muzejā Rīgā un Stankeviču muižā Krievijā, kur Kr. Barons aizsāka savu 
darbu pie tautasdziesmu kārtošanas. Turpretī skapja saturam ilgstoši 
bija tikai viena kopija – Otrā pasaules kara laikā safotografētās vairāk 
nekā 500 mikrofilmas. Tagad izveidota digitāla kopija, kur katra lapiņa 
ieskenēta atsevišķā datnē ar atbilstošu aprakstu.**

* Laikraksta "Latvijas Avīze" un interneta portāla "Apollo" kopīgi rīkotajā  

2004. gada aptaujā.

** 1997. gadā pēc Imanta Freiberga ierosmes ar Latviešu fonda, vēlāk ar Kultūrkapitāla 

fonda finansiālo atbalstu tika uzsākta Dainu skapja lapiņu skenēšana. Kopumā ieskenēja 

268 815 lapiņas, kas kopš 2002. gada pakāpeniski ievietotas interneta vietnē  

www.dainuskapis.lv
7 Tautasdziesmu teksti citēti pēc Kr. Barona pierakstītajiem oriģināliem: www.dainuskapis.lv
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Tie rudenī, kādā nezināmā nākotnē, 
sagaidāmie "zvārgulīšu iemauktiņi" ir 
galvenais sabiedrības stimuls. Latīņu 
valodā stimulus nozīmē  "rīkste ar asu 
galu" – tas ir pīķis, ar ko baksta ēzeli, 
lai tas ātrāk ietu. Smaga darba darītā-
jiem nevar nemitīgi tikai solīt, ir vaja-
dzīgs, kā rāda tautasdziesma, atbilstīgs 
atalgojums:

Pavaicāju kumeļam
Vai dzīt garu birzumiņu:
– Ber auziņas silītē,
Dzen pa visu tīrumiņu.

Taču tautasdziesmas uzsver ne tikai 
ekonomiskās drošības aspektus, bet arī 
tās saistību ar vides ilgtspēju un sociālo 
vērtību kopumu – visu TRILEMMU. 
Lūk, sociālā trilemmas sastāvdaļa:

Pēterīt, bāleliņ,
Kam siliņu dedzināj?
Kur odziņas lasīsim,
Kur telītes ganīsim? 

Arī ekoloģiskā (zaļais kurss): 
Pēterīt, bāleliņ, 
Kam siliņu dedzināji? 
Rubenīša  gaspažai 
Vaska kurpes sadegušas.

… un ekonomiskā (drošības):
Pēterīt, bāleliņ, 
Kam siliņu dedzināji? 
Rudzīšam, miezīšam 
Vajag  liela  tīrumiņa. 

Redzat, silu dedzina, lai iekārtotu 
tīrumu, taču ir jādomā arī par vides 
saglabāšanu un cilvēku dzīves vajadzī-
bām, un arī par skaistumu itin visā. 

Tik tiešām, latviešu tautasdziesmas 
izgaismo to trīs aspektu harmoniju, par 
ko runājam saistībā ar Pasaules enerģi-
jas trilemmu.

Varu piedāvāt lasītājiem vingrināju-
mu: vakarā paņemt lapiņu un trīs mi-
nūtes rakstīt "ko es gribu" un tad trīs 
minūtes – "ko apņemos izdarīt". Un 
nav svarīgi, kā mēdz teikt, cik smaga ir 
bijusi bērnība vai kādas citas grūtības 
dzīvē. Svarīgi ir – ko es pats apņemos 
izdarīt! Un bez paviršības – tā, lai "vagu 
gali tiktu aparti"...

– Pateicos par sarunu un novē- 
lu Jums skaistus Krišjāņa Barona 
185. gadskārtas svētkus! E&P

Ar Nameju Zeltiņu  
tikās Māra Kiope

Krišjānis un Dārta Baroni dēla Kārļa Barona ģimenes vidū. Kārlis Barons ar sievu Līnu un  
bērniem Birutu, Lidiju, Kārli un Pauli. Fotogrāfs: Jānis Rieksts. Rīga, 1909. gads

Krišjānis Barons kopā ar Henriju Visendorfu (attēlā pa kreisi) un Frici Brīvzemnieku 1901. gadā

Fricis Brīvzemnieks (1846–1907) 1869. gadā ar Krievijas Dabaszinātņu, antropoloģijas un 
etnogrāfijas draugu biedrības atbalstu organizēja Latvijā pirmo folkloras ekspedīciju,  
kuras savāktās 1118 tautasdziesmas ar krievisko tulkojumu un komentāriem publicēja 1873. gadā. 
1881. gadā F. Brīvzemnieks latviešu valodā publicēja 1707 tautas sakāmvārdu, 1682 mīklu un ap  
700 buramvārdu krājumu, pirmo reizi lietodams nevis gotiskos, bet latīņu burtus.

1892. gadā, F. Brīvzemnieka mudināts, Pēterburgas latviešu tirgotājs Henrijs Visendorfs (1861–1916) 
vienojās ar Kr. Baronu par pirmā visaptverošā latviešu tautasdziesmu krājuma izdošanu.  
Ar H. Visendorfa finansiālo atbalstu Jelgavas grāmatnieks Jēkabs Dravnieks (1858–1927)  
no 1894. līdz 1898. gadam izdeva "Latvju Dainu" pirmo sējumu burtnīcās. Tomēr H. Visendorfam  
nepietika līdzekļu, un pārējos piecus sējumus no 1903. līdz 1915. gadam izdeva Pēterburgā ar 
Ķeizariskās Zinātņu akadēmijas atbalstu. H. Visendorfs veica organizatoriskos darbus un pārlasīja 
Pēterburgā iznākošo sējumu korektūras. 

Hrestomātiskā "Latvju dainu" pirmizdevuma (1894) pirmā sējuma vāka autors ir grafiķis  
Rihards Zariņš (1869–1939), kuram veltītā izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā vēl  
aplūkojama līdz 25. oktobrim.
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